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 ال تنسونا من صالح الدعاء 
 ( وصف المشروع3-1) 

 (1-3يتكون المشروع من عدة واجيات الواجية االولى عند فتح المشروع يظير الشكل )

 

 (الواجية الرئسية1-3الشكل )

وفييا تم كتابة مصممي المشروع والمشرف عمى المشروع وعند الضغط عمى زر الدخول يتم 
 (2-3االنتقال فيظير الشكل )
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 (التأكد من اسم المستخدم2-3الشكل )

يتم التحقق من اسم المستخدم وكممة المرور وفي حالة كون الكممة صحيحة يتم وفي ىذه النافذة 
 (3-3االنتقال الى الشكل )

 
 ( ازرار الدخول الى الجداول3-3الشكل)

وفييا ازرار الدخول الى الجداول )االشخاص , والمواد , والبيانات( وايضا يتم الدخول الى 
 اريرالتق

 (4-3عند الدخول الى نافذة االشخاص يظير الشكل )



 
 ( جدول االشخاص4-3الشكل )

ويتم فييا ادخال االشخاص الذين يدخمون بضاعة الى المخزن وايضا االشخاص الذين يسحبون 
 موبايل والعنوان والمالحظاتالبضاعة كما ويتم ادخال البيانات الميمة لالشخاص مثل االيميل وال

ويمكن اضافة شخص جديد عن طريق الزر )+( الموجود في الشريط العموي وبعد ممئ الحقول 
( االحمر ويمكن xنضغط عمى زر الخزن كما يمكن الحذف ألي حقل موجود عن طريق الزر)

(ويمكن I<زر )االنتقال الى الحقل التالي عن طريق الزر)>( واالنتقال الى اخر حقل عن طريق ال
(ويوجد >Iاالنقال الى الزر السابق عن طريق الزر)<(واالنتقال الى اول سجل عن طريق الزر)

ايضا جدول عمى اليمين يعرض جميع الحقول الموجودة في النافذه عن طريق شريط التمرير 
افذ عند الموجود ويوجد زر رجوع لالنتقال الى النافذة السابقة الموجود فييا ازرار الدخول لمنو 

 (5-3الضغط عمى زر المواد يتم االنتقال الى الشكل )



 
 ( جدول المواد5-3)شكل 

يتم ادخال الحقول الميمة لممواد مثل )اسم المادة , المون, المواصفات, الماركة , المنشأ 
 والمالحظات(

في الشريط العموي وبعد ممئ الحقول  يمكن اضافة شخص جديد عن طريق الزر )+( الموجود
( االحمر ويمكن xنضغط عمى زر الخزن كما يمكن الحذف ألي حقل موجود عن طريق الزر)

( I<االنتقال الى الحقل التالي عن طريق الزر)>( واالنتقال الى اخر حقل عن طريق الزر )
( >I( واالنتقال الى اول سجل عن طريق الزر)ويمكن االنقال الى الزر السابق عن طريق الزر)<

ويوجد ايضا جدول عمى اليمين يعرض جميع الحقول الموجودة في النافذه عن طريق شريط 
التمرير الموجود ويوجد زر رجوع لالنتقال الى النافذة السابقة الموجود فييا ازرار الدخول لمنوافذ 

ة جديدة وعند الضغط عمى زر البيانات يظير عند الضغط عمى زر المواد يتم االنتقال الى نافذ
 (6-3الشكل )

 
 ( جدول البيانات6-3شكل )



ففي الحقل االول يتم ادخال بيانات الشخص الذي يرد ان يدخل مواد الى المخزن او يريد ان 
لموجودة في الحقل وفي يسحب من المخزن ويتم ادخال االسم عن طريق الماوس من القائمة ا

الحقل الثاني يتم ادخال اسم المادة التي نريد ان نسحبيا او نضيفيا عن طريق الماوس من 
القائمة الموجودة في الحقل وفي الحقل الثالث يتم ادخال العدد المراد سحبو او اضافتو فعند 

 االضافة يكون العدد بالموجب وعند السحب يكون العدد بالسالب 
الرابع يتم ادخال التاريخ عن طريق الماوس حيث عند النقر عمى الحقل يظير لنا  وفي الحقل

التقويم نختار لنا التاريخ المطموب وفي حالة عدم اختيار التاريخ يتم ادخال التاريخ الحالي كما 
موجود في تاريخ الحاسبة المنصب عمييا المشروع وفي الحقل الخامس يتم ادخال المالحظات 

لسحب واالضافة في حالة اي عممية سحب يجب عمل بحث عن الكمية الموجودة في عن عممية ا
المخزن من المادة المراد سحبيا من الشريط الموجود تحت شريط االدوات ثم نقوم بادخال حقل 

 (7-3سحب بو الكمية سالب وفي حالة ادخال حقل بو الكمية سالب سوف يظير الشكل )

 
 ( رسالة الكمية 7-3شكل )

 
ويوجد ايضا زر عرض الكل ونستفاد منو الرجاع قائمة البيانات النيا ستختفي في حالة عمل 
بحث عن عدد المواد كما يوجد زر الرجوع لمرجوع الى النافذة السابقة وعند اختيار زر التقارير يتم 

 ( بيا اختيارين )لالسماء ولممواد( 8-3عرض الشكل )

 
 ( ازرار الدخول الى التقارير8-3شكل )



 (9-3وعند اختيار زر االسماء يظير الشكل )

 
 تقارير االشخاص( 9-3شكل )

حيث ممكن عمل وطباعة تقرير عن اسم شخص معين ضمن تاريخ محدد سواء كان اسبوعي او 
او سنوي حيث يتم عرض اسم معين وكل عمميات السحب واالضافة لممخزن ضمن شيري 

 التاريخ المدخل وىناك زر لمرجوع يرجع الى نافذة ازرار الرئيسئو
 (11-3وعند اختيار تقارير ثم المواد يظير الشكل )

 
 ( تقارير المواد11-3شكل )

وطباعة تقرير عن مادة معينة وعن االشخاص الذين اضافوا وسحبوا من ويتم عن طريقيا عمل 
 ىذه المادة ضمن تاريخ محدد اسبوعي او شيري او سنوي



 ( طريقة انشاء المشروع  3-2)
 ( انشاء قاعدة البيانات وربطها بالفورم3-2-1)

  2118في البداية ال بد من تنصيب برنامج فيجوال ستوديو 
 

 (11-3يظير الشكل )  FILE >>NEW PROJECTتار بعد فتح البرنامج نخ

 
 ( نافذة فتح مشروع جديد11-3شكل )

 (12-3تظير لنا الواجية الرئيسية لممشروع كما في الشكل) okنكتب اسم المشروع وننقر عمى 
 

 
 2118( واجية فيجوال بيسك 12-3شكل )

 



عمينا انشاء قاعدة بيانات في البداية ننقر بالزر االيمن لمماوس عمى اسم المشروع في قائمة 
solutıon explorer  ثم نختارadd   ثمnew item  (13-3كما في الشكل) 

 
 ( اضافة عنصر الى قاعدة البيانات13-3شكل)

 
 (14-3عند النقر يظير الشكل )

 
 ( اختيار قاعدة البيانات14-3شكل )

 



 addثم نكتب اسم قاعدة البيانات وننقر عمى  service-base d databaseنختار 
 cancel( نختار 15-3يظير الشكل)

 
 dataset( انشاء 15-3شكل )

 (16-3يظير الشكل)

 
 solution explorer( 16-3شكل)

نالحظ انو تم اضافة قاعدة البيانات الى المشروع ننقر نقر مزدوج عمى الشكل المصغر لقاعدة 
( سيتم فتح قاعدة البيانات في نافذة ال 16-3في الشكل ) database1 البيانات المسماة ب 
server explorer  (17-3كل )كما في ش 



 

 
 server explorer( 17-3شكل )

 (18-3كما في الشكل )  tables >>add new tableننقر بزر الفارة االيمن عمى 

 
 ( اضافة جدول الى قاعدة البيانات18-3شكل )

 (19-3نممئيا كما في الشكل)تظير لنا نافذة انشاء جدول جديد 



 
 في قاعدة البيانات( تكوين الجدول 19-3شكل )

 (21-3بعد ممئ اسماء الحقول ننقر عمى زر الخزن ثم نكتب اسم الجدول كما في الشكل )

 
 ( خزن اسم الجدول21-3شكل )

 add new tableثم  tablesية انشاء الجدول كميك يمين عمى نكرر عمم
 (23-3( و)22-3( و )21-3ثالث مرات اخرى لننشأ الجداول التالية كما في االشكال)

 
 جدول المواد (21-3شكل)



 
 جدول البيانات (22-3شكل )

 
 السم المستخدم و كممة المرور (23-3شكل)

بعد عممية انشاء جميع الجداول نقوم بعمل عالقة بين الجداول عن طريق زر الماوس االيمن من 
database digrams>>add new digram  (24-3ما في الشكل )ك 

 

 
 ( اضافة مخطط 24-3شكل)



نضيف الجداول الثالثة التالية )االشخاص والمواد والبيانات (ثم نقوم بسحب الحقل المشترك 
person من جدول person الى الجدولbeanat   ثم نسحب الحقل المشترك

name_of_thing   من الجدولmawad   الى الجدولbeanat 

 
 ( العالقات بين الجداول25-3شكل )

لمفورم االول )فورم االشخاص( ثم  data sourcesوبعدىا نقوم بحفظ المخطط نقوم بانشاء 
عمييا دائرة كما المؤشر  data sourcesمن المشروع ثم الى النافذة   form1نذىب الى نافذة 

 (26-3في الشكل )

 
  data source( فتح نافذة ال26-3شكل )

 (27-3يظير الشكل ) add new data sourcesننقر عمى 



 
 ( تحديد نوع قاعدة البيانات27-3شكل )

 
 (28-3)يظير الشكل  nextنظغط عمى 

 
 ( تحديد نوع االتصال28-3شكل )
 (31-3يظير الشكل)  nextنختار 



 
 ( حفظ االتصال 31-3شكل)
 (31-3يظير الشكل)  nextنختار 

 

 
 (تحديد الجدول والحقول31-3شكل)



 
نحدد الجدول المراد ربطو مع الفورم ونحدد حقولو المطموبة في مشروعنا سنختار كل الحقول 

نالحظ وجودىا الى يمين النافذة  data setالى ىذه الخطوة نحن انشانا ال finishونضغط عمى 
 ( نقوم االن بربطيا بالفرم 32-3كما في الشكل )

 
 data set( يوضح وجود ال 32-3شكل)

 
 (33-3بالماوس والقائيا عمى الفورم يظير الشكل)  dataset االن نقوم بسحب ال

 
 ( يوضح شكل الفورم بعد الربط33-3شكل)

 
رم االن فقوم بتغيير الشكل الصغير الموجود عمى نالحظ الجدول مع شريط االدواة في اعمى الفو 

 (34-3كما في الشكل ) detailsواختيار االختيار   personيمين كممة 
 



 
  details( تحويل شكل الداتا سيت الى ال34-3شكل)

 
 (35 -3يظير الشكل )

 
 details( شكل الداتا سيت بعد تحويميا الى 35 -3شكل )

-3نقوم ايضا بالضغط المستمر عمى الماوس وسحبيا الى الفورم ليصبح الفورم كما في الشكل)
36) 

 
 ( شكل الجدول بعد ربطو بصورة كاممة36-3شكل)



 beanatموجودين في قاعدة البيانات وىما لمجدولين ال data sourcesاالن نكرر عممية انشاء 
& mawad  ثم ننشأ فورم لكل جدول عن طريق الضغط بالزر االيمن عمى اسم المشروع واختيار

 (37-3كما في الشكل ) add >>  new itemالزر
 

 
 ( اضافة عنصر جديد37-3شكل )

 (38-3يظير الشكل )

 
 ( انشاء فورم جديد38-3شكل)

الى الفورم  datasetونكرر عممية سحب ال  addثم نختار   windows formنختار االيكونة 
  datasetشكل جدول وعمى شكل حقول ثم نكرر انشاء فورم لجدول البيانات وربطو مع عمى 



 (كيفية انشاء تقرير3-2-2)
 (39-3كما في الشكل) add >>  new itemننقر عمى الزر

 
 ( اضافة عنصر جديد39-3شكل )

  report( نختار 41-3يظير الشكل)
 

 
 ( اضافة تقرير 41-3شكل )

 



 (41-3يظير الشكل )
 

 
 ( شكل تقرير جديد41-3شكل )

 
من قائمة االدواة في يسار الشكل السابق بالماوس ونمقيو عمى وسط التقرير   tableنسحب االداة 
 (42-3يظير الشكل )

 
 ( اضافة جدول الى التقرير42-3شكل )

 (43-3يظير الشكل) datasetثم نفتح قائمة ال
 



 
 ( شكل الداتا سيت 43-3شكل )

 
ليصبح التقرير   database1dataset2الموجودة داخل   beanatونسحب الحقول في جدول 

 (44-3كما يظير بالشكل)

 
 ( التقرير بعد ربطو بالحقول44-3شكل )

 
ثم ننشأ فورم جديد لوضع التقرير فيو من شريط االدوات نسحب االداة التالية كما يظير الشكل 

(3-45) 



 
 ( عارض التقارير45-3شكل )

 
 (46-3ونمقييا عمى الفورم ليصبح الفورم كما في الشكل)

 
 ( الفورم بعد اضافة العارض46-3شكل)



 
 (47-3من مثمث في اعمى المربع نحدد التقرير كما في الشكل)

 
 ( ربط العارض بالتقرير47-3شكل )

 (48-3نضغط دبل كميك عمى الداتاسيت كما يظير الشكل )

 
 ( كيفية فتح داتا سيت48-3شكل )



 
 (49-3لتظير كما في الشكل)

 

 
 ( داتا سيت49-3شكل )

 يك يمين واضافة كويري لمداتاسيتكم

 
 ( اضافة كويري لل داتا سيت49-3شكل )

 (51-3كما يظير الشكل ) nextتظير النافذة نضغط 



 
 ( اختيار نوع البيانات51-3شكل )

 (51-3يظير الشكل التالي) nextثم 

 
 query( انواع 51-3شكل )
 (52-3يظير الشكل التالي) nextننقر 

 
 



 
 query( مكان كتابة ال 52-3شكل )

 (53-3يظير الشكل التالي) query builderنضغط عمى 

 
 query( بناء ال 53-3شكل)

 
 



 
 كامل   query( 54-3شكل )

 
 نضيف فييا الشروط عند عمل بحث

 BETWEEN @Param1 ANDالمقابل لحقل التاريخ كتبنا فيو   filter فمثال عمود ال -1
@Param3  اي اننا نريد جميع الحقول ما بين التاريخين (@Param1  و@Param3) 

 Param2@يساوي المتغيرمقابل لحقل اسم الشخص يجب ان  filterوفي عمود ال  -2
 combo.االن نضيف   finshثم   ok( ثم ننقر عمى 54-3فيصبح الكويري كما في الشكل )

box  واحد لالسم وقائمتان لمتاريخ وزر لمبحث من شريط االدوات ليصبح الفورم كما في
 (55-3الشكل)



 
 ( فورم تقرير كامل55-3شكل )

 ر نقر مزدوج عمى زر البحث ونكتب الكود التاليننق

 
 

يجب عمل جدول جديد في قاعدة البيانات   كيفية عمل واجية السم المستخدم وكممة المرور
 (56-3يحتوي حقمين السم المستخدم ولكممة السر كما في الشكل )

 
 جدول الواجية الدخول(56-3شكل)

 (57-3كما تكممنا سابقا كما في الشكل)  datasetبعدىا يجب عمل 



 
 داتا سيت لواجية الدخول( 57-3الشكل )

 (58-3عند اضافة االستعالم يجب تحديد االختيار التالي كما في الشكل)

 
 query( نوع ال 58-3شكل)

 (59-3ثم اضافة كود االستعالم التالي كما في الشكل )



 
 query( كود 59-3شكل )

 
 (61-3ثم ننشأ فورم جديد ونضيف اليو ازرار ومربعات نصوص كما في الشكل )

 
 ( واجية الدخول النيائية61-3شكل)



 في زر الدخول نكتب الكود التالي

 
 
 (تصدير البرنامج2-2-3)
 

 (61-3كما في الشكل) file>>new projectننشأ مشروع جديد عن طريق االمر 

 
 ( اضافة مشروع61-3شكل)

 (63-3تظير النافذة التالية كما في الشكل)

 
 (تحديد نوع المشروع واسم المشروع63-3شكل)



 
 (64-3سضير الشكل ) okثم  setup projectنختار 

 
 ( واجية المشروع64-3شكل )

 
 (65-3ننقر كميك يمين عمى الفولدر المبين بالشكل )

 
 ( اضافة ممفات الى الفولدر65-3شكل)

 



فقط ونضغط نحدد الفايالت  debug تضير لنا نافذة نذىب الى امتداد البرنامج الى الفولدر 
 (66-3مال في الشكل) openعمى 

 

 
 الممفات في المشروع( 66-3شكل )

 
 (67-3) ستضاف الفايالت في الفولدر كما في الشكل

 

 
 ( بعد اضافة الممفات الى المشروع67-3شكل )



 
 debugاذا كان ىناك فولدر داخل فولدر   application folderسنضيف فولدر جديد في 

وتضيف الفايالت التي بداخمو كما في الخطوات االخيرة  debugونسميو بنفس اسمو في ال 
 (68-3شكل )لتصبح النافذة كما في ال

 

 
 ( بعد اضافة الفولدر الى المشروع68-3شكل)

 
الى سطح المكتب  بالضغط بالزر االيمن عمى اسم البرنامج ذو   shortcutاالن سنضيف 

 (69-3كما في الشكل ) create shortcut واختيار االمر  exeاالمتداد 

 
 الى المشروع shortcut( اضافة 69-3شكل )

 



 (71-3نغير اسم الممف الجديد كما في الشكل )
 

 
 shortcut ( بعد تغيير اسم ال71-3شكل )

 (71-3كما في الشكل ) users desktopثم ننقمو بواسطة الماوس الى فولدر 

 
 desktop( فولدر 71-3شكل )

 (72-3االن نضغط عمى اسم الفولدر باليمين ونختار خصائص كما في الشكل )



 
 ( كيفية الدخول الى خصائص المشروع72-3شكل )

 
 لزر المؤشر بدائرة( نختار ا73-3تظير النافذة التالية كما في الشكل)

 
 ( خصائص المشروع73-3شكل)

 
 (74-3تظير النافذة التالية كما في الشكل )



 
 ( البرامج المطموبة المساعدة لمتشغيل74-3شكل )

 
وال نقوم نحذف  sql expressيف نحدد البرامج المطموب تنصيبيا قبل تنصيب المشروع فنض

كما في  build setup1ثم نعمل  okثم  applyثم  okثم  اي تأشيرة مؤشرة مسبقا ألنيا ميمة
 re build setup1ثم  (75-3الشكل)

 
 build( زر ال 75-3شكل )

 (76-3كما في الشكل )setup1 االن نذىب الى مكان المشروع 



 
 ( شكل البرنامج النيائي76-3شكل )

فورم االول لمتنقل ما بين الواجيات يجب كتابة الكود التالي داخل الزر حيث يستخدم لفتح ال
 وإلخفاء الفورم الحالي 

Me.Hide() 
Form1.Show() 

 

 

 

 


